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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA: 
URBROJ:  

026-02/10-19/1 
2170/01-09-10-10-2 

   
    Rijeka,  21. lipnja 2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO PEHLIN 
 

1. sjednica VMO Pehlin održana je 18.06.2010. (petak) s početkom u 14 sati u prostorijama MO 
Pehlin, Pehlin 58. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO 
• Kristina Banić, članica VMO 
• Marijan Vilić, član VMO 
• Aljoša Bratuša, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 

              
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Pravila o radu MO Pehlin, Poslovnika o radu VMO Pehlin i Pravilnika o 
nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO 

2. Donošenje Odluke o ovlaštenim osobama VMO Pehlin za raspolaganje sredstvima na 
žiro računu i potpisivanje financijske dokumentacije 

3. Razno 
 

 
 

 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić je pozdravio nazočne. Zahvalio se članovima vijeća na 
povjerenju koje mu je ukazano, kao i dosadašnjim članovima vijeća, te se osvrnuo na to što je 
prijašnje vijeće učinilo za Pehlin i naglasio da će tom dinamikom i tempom raditi i dalje.  
Nadalje predsjednik je izvijestio članove da je potrebno usvojiti Pravila o radu MO Pehlin, 
Poslovnika o radu VMO Pehlin i Pravilnika o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u 
razvoju MO. 
Članovi Vijeća pročitali su Pravila o radu MO Pehlin, Poslovnika o radu VMO Pehlin i Pravilnika 
o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO, te je nakon kraćeg 
razmatranja donesen slijedeći zaključak. 
 
Zaključak: 

• Jednoglasno se usvajaju  Pravila o radu MO Pehlin, Poslovnika o radu VMO Pehlin i 
Pravilnika o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO. 
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AD 2 
 
Tajnica MO Pehlin je napomenula da Vijeće mora odabrati dvije osobe koje će biti ovlaštene za 
raspolaganje sredstvima na žiro računu MO Pehlin. Predsjednik je rekao da su to u proteklom 
mandatu bili predsjednik VMO i zamjenik predsjednika, te je predložio da tako ostane i nadalje. 
 
Zaključak:  
Jednoglasno je donesena odluka da su osobe koje će biti ovlaštene za raspolaganje sredstvima 
na žiro računu MO Pehlin: 
 

• predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić 
 
• zamjenik predsjednika VMO Pehlin Gordan Srok 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sjednica je završila u 15:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2)stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Lorena Pribanić 

 
 

Predsjednik VMO Pehlin: 
Ivan Bogdanić 

 

  
 


